Halo, untuk artikel kali ini sesuai judulnya kami ingin berbagi tips sederhana yaitu cara
trading pair mata uang AUD (Dolar Australia) melawan USD (Dolar Amerika) hanya dengan
menggunakan berita fundamental.
Berita apa aja sih yang bisa mempengaruhi pergerakan pair AUD/USD ini?
Nah, ada banyak berita yang sanggup menggerakkan pergerakan pair ini. Berikut adalah
beritanya:
- Data Neraca Perdagangan atau bahasa kerennya "Trade Balance".
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- Data Perubahan akumulasi atau jumlah tenaga kerja (Employment Change).
- Data penjualan retail (Retail Sales).
- Data pengumuman (naik atau turun) suku bunga oleh Bank Sentral Australia.
Data-data diatas merupakan faktor penggerak mata uang Dolar Australia. Biasanya,
kurang dari 1 menit setelah data keluar, harga langsung bergerak. Jika positif, maka Dolar
Astralia akan bergerak naik. Jika negatif, maka Dolar Australia akan langsung terjun
bebas. Namun kita harus tetap waspada jika ada sentimen dari pelaku pasar yang
melakukan spekulasi.
Jam berapakah biasanya berita-berita diatas dipublikasikan?
Data-data penting yang bisa mempengaruhi pair AUD/USD biasanya dirilis pagi hari pada
pukul 7.30 WIB (8.30 WITA, 9.30 WIT) di musim dingin, dan pukul 8.30 WIB (9.30
WITA, 10.30 WIT) pada musim panas.
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Gambar 1: Contoh grafik pergerakan harga AUD/USD saat rilis data Penjualan Retail dan Trade Balance.
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Gambar 2: Contoh grafik pergerakan harga AUD/USD saat rilis data Perubahan Jumlah Tenaga Kerja.

Dari gambar grafik diatas, kita bisa melihat bagaimana suatu berita bisa mempengaruhi
grafik harga AUD/USD secara ekstrim.
Apa strategi atau cara tepat yang bisa digunakan untuk trading AUD/USD dengan
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berita?
Cara paling tepat adalah dengan memasang "PENDING ORDER" yakni "Buy Stop" atau
"Sell Stop" pada level tertentu. Alasan kita menggunakan Buy Stop maupun Sell Stop
adalah karena kita akan mengincar kemungkinan harga bergerak positif naik beberapa
menit sebelum berita dirilis.

Gambar 3: Pemasangan Pending Order Buy Stop dan Sell Stop

Fungsi dari pemasangan pending order yaitu, kita bisa memesan harga pada level
tertentu. Sederhananya kita memasang posisi perangkap tanpa harus mengikuti grafik
harga yang sedang berjalan. Misalnya:
- Harga AUD/USD saat ini berkisar di 0.78100. jika kita yakin berita akan membuat grafik
AUD/USD naik sampai ke area 0.78500. Maka kita bisa memasang BUY STOP di area
0.78200 dengan harapan mendapatkan keuntungan sebanyak 30 pips (0.78200 menuju
0.78500).
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- Harga AUD/USD saat ini berkisar di 0.78100. jika kita yakin berita akan membuat grafik
AUD/USD turun sampai ke area 0.77600. Maka kita bisa memasang SELL STOP di area
0.77800 dengan harapan mendapatkan keuntungan sebanyak 20 pips (0.77800 menuju
0.77600).
Timeframe berapakah yang paling cocok digunakan?
Timeframe yang cocok untuk mencoba strategi ini adalah M5 (5 Menit), karena kita akan
mengincar momen pendek. Biasanya pengaruh berita hanya berlangsung kurang dari 5
menit.
Apakah fibonacci bisa digunakan untuk menentukan support dan resistance?
Tentu saja bisa. Kita bisa menarik garis Fibonacci pada candle 2 jam sebelum data dirilis.
Nah, kami rasa strategi ini sangat mudah untuk diterapkan. Mohon saran dan kritiknya
agar supaya strategi ini lebih sempurna. Salam profit.
Untuk mencoba program simulasi, silahkan registrasi dan download di link berikut:
Registrasi
Notes:
Artikel ini dibuat untuk kebutuhan pembelajaran saja. Sebaiknya diuji coba
menggunakan Akun Demo. Segala bentuk kerugian yang dialami pembaca bukanlah
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tanggung jawab TopikForex.
Penulis:
Heru Prasetia - Penulis aktif di Futures Monthly, Radar Bali dan TopikForex.
Salam Profit.
Labels: Belajar Forex, Strategi Trading, Tips dan Trik
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